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7. ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
«Η ουσία της ζωής μας, υποστηρίζει ο Foucault, συνίσταται σε τελική ανάλυση, στην πολιτική λειτουργία της  

κοινωνίας στην οποία βρισκόμαστε».1 
Εάν σήμερα ζούμε κάτω από ένα καθεστώς δικτατορίας και εξουσίας της τάξης, το οποίο επιβάλλεται με την 

βία - ακόμη και όταν τα όργανα αυτής της βίας είναι θεσμικά και συνταγματικά - εμείς  πως μπορούμε να 
αντισταθούμε  σε  αυτό;  Και  πρώτα  απ’  όλα,  πώς  να  κατανοήσουμε  και  να  αναλύσουμε  την  «φύση»  της  
εξουσίας και της καταπίεσης;

7.1 Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΚΤΑΤΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
«Το θέμα της εξουσίας παραμένει ένα ολοκληρωτικό αίνιγμα», παρατηρούσε ο Foucault σε μια συζήτηση με 

τον Gilles Deleuze το 1972. «Ποιος ασκεί εξουσία; Και σε ποια σφαίρα; Γνωρίζουμε με λογική βεβαιότητα ποιος  
εκμεταλλεύεται τους άλλους, ποιος εισπράττει τα κέρδη, ποια άτομα αναμειγνύονται σε αυτή τη διαδικασία [...].  
Όσον αφορά την εξουσία όμως [...] θα έπρεπε [...] να διερευνήσουμε τα όρια που επιβάλλονται στην άσκηση της  
εξουσίας – τους ενδιάμεσους σταθμούς μέσα από τους οποίους λειτουργεί και την έκταση της επιρροής της πάνω  
στις συχνά ασήμαντες πλευρές της ιεραρχίας και τις μορφές ελέγχου, επιτήρησης, απαγόρευσης και περιορισμού.  
Όπου υπάρχει εξουσία, υπάρχει και άσκηση εξουσίας. Στην πραγματικότητα, κανείς δεν έχει επίσημο δικαίωμα  
εξουσίας  ‘  και όμως υπάρχει  άσκησή της προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση,  με μερικά άτομα από την μία  
πλευρά και μερικά από την άλλη»2. 

Η εξουσία είναι «πάντοτε ήδη εκεί», δεν βρισκόμαστε ποτέ “έξω” από αυτήν. Ωστόσο για τον  Foucault 
αυτό δεν συνεπάγεται την αναγκαιότητα αποδοχής μιας αναπόδραστης μορφής κυριαρχίας ή κάποιου απόλυτου 
προνομίου στην πλευρά του νόμου. Το να λες ότι κάποιος “δεν μπορεί να είναι ποτέ έξω από την εξουσία” δεν 
σημαίνει ότι είναι παγιδευμένος και καταδικασμένος.3

Ο  Foucault προτείνει  τα εξής: Η εξουσία είναι συνεκτατή με το κοινωνικό σώμα, δεν υπάρχουν τόποι 
πρωτογενούς ελευθερίας μεταξύ των διάκενων του δικτύου της. Οι σχέσεις εξουσίας συνυφαίνονται με άλλα 
είδη  σχέσεων  (παραγωγής,  συγγένειας,  οικογένειας,  σεξουαλικότητας)  για  τις  οποίες  έχουν  έναν  ρόλο 
ταυτόχρονα  καταστατικό  και  ρυθμιστικό.  Οι  σχέσεις  εξουσίας  δεν  αναλαμβάνουν  ένα  ρόλο  αποκλειστικά 
απαγόρευσης και τιμωρίας αλλά έχουν διάφορες μορφές. 

Οι συνδέσεις τους σκιαγραφούν μια γενική συνθήκη κυριαρχίας η οποία οργανώνεται σε έναν περισσότερο 
ή  λιγότερο  συνεκτικό  και  ενιαίο  στρατηγικό  τύπο.  Αυτές  οι  διεσπαρμένες,  ετερόμορφες  και  εντοπισμένες 
διεργασίες  της  εξουσίας  προσαρμόζονται,  ενισχύονται  και  μετασχηματίζονται  από  αυτές  τις  καθολικές 
στρατηγικές, ενώ όλα αυτά συνοδεύονται από απειράριθμα φαινόμενα αδράνειας, μετατόπισης και αντίστασης. 
Εν τούτοις δεν θα πρέπει κανείς να υποθέσει μια συμπαγή και πρωτογενή κατάσταση κυριαρχίας, μια δυαδική 
συγκρότηση  με  «κυρίαρχους»  και  «κυριαρχούμενους»,  παρά  μάλλον  μια  πολύμορφη  παραγωγή  σχέσεων 
κυριαρχίας οι οποίες είναι μερικώς επιδεκτικές ολοκλήρωσης μέσα σε ολικές στρατηγικές. Οι σχέσεις εξουσίας 
εξυπηρετούν πράγματι, ωστόσο όχι επειδή βρίσκονται «στην υπηρεσία» οικονομικών συμφερόντων τα οποία 
πρέπει να θεωρήσουμε ως πρωταρχικά, αλλά επειδή είναι ικανές να χρησιμοποιηθούν σε στρατηγικές. 

Τέλος:  δεν  υπάρχουν  σχέσεις  εξουσίας  χωρίς  αντιστάσεις.  Οι  αντιστάσεις  είναι  αληθινές  και 
αποτελεσματικές  επειδή  αναπτύσσονται  ακριβώς  στα  σημεία  όπου  ασκούνται  οι  σχέσεις  εξουσίας.  Ως  εκ 

1 “Ανθρώπινη φύση: δικαιοσύνη εναντίον εξουσίας”, στο “η μικροφυσική της εξουσίας”, εκδ. ύψιλον, σελ. 36.
2 Σε συζήτηση με τον Gilles Deleuze (1972), “Intellectuals and power”, στο
D.F.  Bouchard  [ed.],  Language,  Counter  –  Memory,  Practice:  selected  essays  and  interviews  by  Michel  Foucault,  Cornell 

University Press 1977, σελ. 213.
3 “Powers and Strategies”, Power/Knowledge, [ed.] C. Gordon.
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τούτου,  όπως  και  η  εξουσία,  η  αντίσταση  είναι  πολυσχιδής  και  μπορεί  να  ενταχθεί  μέσα  σε  συνολικές  
στρατηγικές. 

Η “ταξική πάλη” παρατηρεί ο  Foucault μπορεί να μην αποτελεί τη “ratio” της άσκησης της εξουσίας, 
ωστόσο μπορεί να αποτελεί την «εγγύηση της νοητότητας» καθορισμένων μεγάλων στρατηγικών. 

Οι σχέσεις εξουσίας όπως τις αντιλαμβάνεται ο  Foucault, είναι πολύ βαθύτερα χαραγμένες απ’ ότι στο 
επίπεδο  των  “υπερ-δομών”.  Υπάρχουν  δε  εξουσίες  που  δεν  είναι  θεμελιωμένες  αλλά  παρ’  όλα  αυτά 
λειτουργούν πολύ αποτελεσματικά, και άλλες που επιδίωξαν να εδραιώσουν τον εαυτό τους, το κατόρθωσαν 
αλλά δεν λειτούργησαν εν  τέλει  ποτέ...  Πολλοί  συμπέραναν από τις  αναλύσεις  του  Foucault πως είμαστε 
φυλακισμένοι στο σύστημα, με αμέτρητα σχοινιά να μας δένουν, ωστόσο λεει ο Foucault «έπραξα το ακριβώς 
αντίθετο όταν μελετούσα την τρέλα ή τις  φυλακές...».  Το ζήτημα είναι  πως τα πράγματα γίνονται  πολύ πιο 
εύθραυστα με την ιστορική ανάλυση, την έρευνα που δείχνει πώς και γιατί εδραιώθηκαν μέσα από μια πολύ 
συγκεκριμένη ιστορία. Τοποθετώντας τη στρατηγική λογική μέσα εκεί απ’ όπου προήλθαν, δείχνοντας πως 
πρόκειται  για  στρατηγικές  καταλήγουμε  να  διαπιστώσουμε  πως  ό,τι  φαινόταν  ολοφάνερο  δεν  είναι  τόσο 
αυτονόητο.  Το  γεγονός  για  παράδειγμα  πως  η  τρέλα  καθιερώθηκε  ιστορικά  ως  σχέση,  επειδή  ακριβώς 
«συγκροτήθηκε ιστορικά, σημαίνει πως μπορεί να καταστραφεί πολιτικά».4

7.2 ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
Ο  Foucault δεν  ορίζει  (ακόμη  περισσότερο  δεν  προτείνει),  ένα  ιδανικό  κοινωνικό  μοντέλο  για  την 

λειτουργία της επιστημονικής ή τεχνολογικής μας κοινωνίας. Θα πρέπει όμως, κατ'  αυτόν, να δείξουμε,  να 
αποκαλύψουμε όλες τις σχέσεις της πολιτικής εξουσίας οι οποίες ελέγχουν στην πραγματικότητα το κοινωνικό 
σώμα και το καταπιέζουν ή το καταστέλλουν. 

Συνηθίζουμε να πιστεύουμε ότι η εξουσία βρίσκεται στα χέρια της κυβέρνησης και ασκείται μέσο ενός 
αριθμού ιδιαίτερων θεσμών, όπως η διοίκηση, η αστυνομία, ο στρατός και ο κρατικός μηχανισμός. Όλοι αυτοί 
οι θεσμοί δημιουργήθηκαν για να «επεξεργάζονται και να μεταβιβάζουν έναν ορισμένο αριθμό αποφάσεων, στο  
όνομα του έθνους ή του κράτους, ώστε να εφαρμόζονται και να τιμωρούν όσους δεν υπακούουν». Η πολιτική 
εξουσία, όμως, «ασκείται επίσης με τη μεσολάβηση ενός αριθμού θεσμών που, φαινομενικά και μόνο, μοιάζουν  
να μην έχουν τίποτε κοινό με την πολιτική εξουσία και να είναι ανεξάρτητοι απ' αυτήν ενώ στην πραγματικότητα  
δεν είναι».5 Ο σκοπός είναι να διατηρηθεί «στην εξουσία μια ορισμένη κοινωνική τάξη και ν' αποκλείσουν απ' τα  
όργανα της εξουσίας μια άλλη κοινωνική τάξη».6

Τίθεται επομένως ένα «πολιτικό καθήκον» υποστηρίζει ο Foucault: οφείλουμε να ασκήσουμε κριτική στη 
λειτουργία των θεσμών που μοιάζουν να είναι ‘ουδέτεροι’ και ανεξάρτητοι, με τρόπο ώστε η πολιτική βία, η 
οποία πάντοτε ασκούνταν συγκαλυμμένα μέσω αυτών, να έρθει στο φως. 

Η  πολιτική  εξουσία  πηγαίνει  πολύ  βαθύτερα  απ'  όσο  υποψιαζόμαστε  '  υπάρχουν  κέντρα  και  αόρατα, 
ελάχιστα  γνωστά  σημεία  υποστήριξης  '  η  αληθινή  της  στερεότητα  ίσως  να  βρίσκεται  εκεί  που  δεν  το  
περιμένουμε. Δεν αρκεί να λέμε δηλαδή πως πίσω απ' τις κυβερνήσεις και τον κρατικό μηχανισμό βρίσκεται η 
κυρίαρχη τάξη ' πρέπει να εντοπίσουμε το σημείο δράσης, τις θέσεις και τις μορφές με τις οποίες ασκείται η 
κυριαρχία της. Και επειδή «η κυριαρχία αυτή δεν είναι απλά η έκφραση με πολιτικούς όρους της οικονομικής  
εκμετάλλευσης, αλλά το όργανό της και, κατ' επέκταση, η συνθήκη που την καθιστά δυνατή», η κατάργηση της 
μιας  πετυχαίνεται  μέσω  της  πλήρους  σύλληψης  της  άλλης.  Επομένως  εάν  δεν  αναγνωρίσουμε  τα  σημεία 
στήριξης της ταξικής εξουσίας, «κινδυνεύουμε να τ' αφήσουμε να συνεχίσουν να υπάρχουν ' και να δούμε την  
ταξική εξουσία να ανασυγκροτείται ακόμα και ύστερα από μια εμφανώς επαναστατική πορεία».7

Για τον Foucault, το πρόβλημα της “Υπέρτατης εξουσίας” (τι είναι ο Υπέρτατος Άρχων; πώς συστήνεται 
ως τέτοιος; ποιοι δεσμοί υπακοής συνδέουν τα άτομα μ' αυτόν;) παρεμποδίζει την ανάλυση. «Ανάμεσα σε κάθε  
σημείο του κοινωνικού σώματος, ανάμεσα σ' έναν άνδρα και σε μια γυναίκα, ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας,  

4 “What Our present is”, University of Louvain 1983, published in Cahiers du Griffe no.37-38 1988. Βρίσκεται στο Foucault Live,  
Collected Interviews, 1961-1984, [ed.] S. Lotringer, editions Semiotext(e) 1996, σελ. 413.

5 “Ανθρώπινη φύση: δικαιοσύνη εναντίον εξουσίας”, εκδ. ύψιλον, σελ. 43.
6 Συστήματα διδασκαλίας, θεσμοί γνώσης, ακόμη και πρόνοιας ή μέριμνας (ψυχιατρική κλπ.), συνδράμουν με τον τρόπο τους στη 

στήριξη της πολιτικής εξουσίας.
7 “Ανθρώπινη φύση: δικαιοσύνη εναντίον εξουσίας”, εκδ. ύψιλον, σελ. 44.

2



ανάμεσα στον καθηγητή και  τον μαθητή,  ανάμεσα σ'  αυτόν που ξέρει  και  σ'  αυτόν που δεν ξέρει,  υπάρχουν  
σχέσεις εξουσίας που δεν είναι απλά και μόνο η προβολή της μεγάλης εξουσίας του Υπέρτατου Άρχοντα στο  
άτομο» ' είναι μάλλον το συγκεκριμένο, μεταβαλλόμενο έδαφος όπου θεμελιώνεται η εξουσία του Υπέρτατου 
Άρχοντα, οι συνθήκες που της επιτρέπουν να λειτουργεί. Η οικογένεια «δεν είναι η απλή αντανάκλαση ή η  
επέκταση της εξουσίας του κράτους ' δεν ενεργεί ως αντιπρόσωπος του κράτους σε σχέση με τα παιδιά, όπως και  
το αρσενικό δεν ενεργεί έτσι απέναντι στο θηλυκό. Για να λειτουργήσει το κράτος με τον τρόπο που λειτουργεί,  
πρέπει να υπάρχουν ανάμεσα σε αρσενικό και θηλυκό ή σε ενήλικο και παιδί πολύ ειδικές σχέσεις κυριαρχίας που  
έχουν την δική τους μορφή και σχετική αυτονομία».8 

Η θεματική επομένως η οποία υποστηρίζει πως οι πατέρες, οι σύζυγοι, οι εργοδότες, οι δάσκαλοι, όλοι 
αντιπροσωπεύουν μια κρατική εξουσία, που η ίδια “αντιπροσωπεύει” τα συμφέροντα μιας τάξης, δεν λαμβάνει 
υπόψη  την  συνθετότητα  των  δρώντων  μηχανισμών,  την  ειδικότητά  τους,  ούτε  τα  αποτελέσματα   της 
αλληλεξάρτησης, της συμπληρωματικότητας και καμιά φορά της ανάσχεσης, τα οποία παράγει αυτή ακριβώς η 
ποικιλία.  «Η  εξουσία  δεν  οικοδομείται  από  τις  “θελήσεις”  (ατομικές  ή  συλλογικές)  ούτε  απορρέει  από  
συμφέροντα.  Η  εξουσία  κατασκευάζεται  και  λειτουργεί  στη  βάση  ιδιαίτερων  εξουσιών,  μυριάδων  εκροών,  
μυριάδων αποτελεσμάτων εξουσίας».9 Αυτό το σύνθετο πεδίο, σημειώνει ο Foucault, δεν είναι ανεξάρτητο από 
τις οικονομικές διαδικασίες και τις παραγωγικές σχέσεις, ούτε μπορεί να έχει νόημα έξω απ' αυτές.

Το σύνολο των «σχέσεων δύναμης» σε μια δεδομένη κοινωνία αποτελεί το  πεδίο του πολιτικού και μια 
“πολιτική” είναι μια λίγο πολύ σφαιρική στρατηγική για το συντονισμό και τη διεύθυνση αυτών των σχέσεων. 
Αυτό σημαίνει ότι το πολιτικό δεν είναι κάτι που “καθορίζει σε τελική ανάλυση”, ή “επικαθορίζει”, σχέσεις  
που είναι στοιχειώδεις και από την φύση τους “ουδέτερες”. Κάθε σχέση δύναμης συνεπάγεται κάθε στιγμή μια 
σχέση εξουσίας, και «κάθε σχέση εξουσίας κάνει μια αναφορά, ως αποτέλεσμά της αλλά επίσης και ως συνθήκη  
δυνατότητάς της, σ' ένα πολιτικό πεδίο του οποίου αποτελεί μέρος. Όταν λέμε ότι “τα πάντα είναι πολιτικά”, 
επιβεβαιώνουμε  αυτή  την  πανταχού  παρουσία  των  σχέσεων  δύναμης  και  την  εμμένειά  τους  σ'  ένα  πολιτικό  
πεδίο».10  

Μια τέτοια ανάλυση υποστηρίζει ο  Foucault,  δεν πρέπει να συμπτύσσεται μέσω μιας παραπομπής των 
πάντων στην ατομική ευθύνη («υπαρξισμός της αυτο-μαστίγωσης») ούτε πρέπει να παρακάμπτεται από βολικές 
μετατοπίσεις: “όλα προέρχονται απ' την οικονομία της αγοράς, ή απ' την καπιταλιστική εκμετάλλευση” κλπ.11 

Οι  στρατηγικές  πάντως,  που  θα  καταστήσουν  δυνατή  την  τροποποίηση  των  σχέσεων  δύναμης  «μένει  να 
επινοηθούν». Το πρόβλημα δεν είναι τόσο να ορίσουμε μια πολιτική “τοποθέτηση” (την οποία διαλέγουμε από 
ένα  προϋπάρχον  σύνολο  δυνατοτήτων)  αλλά  να  φανταστούμε  και  να  δημιουργήσουμε  «νέα  σχήματα 
πολιτικοποίησης». «Στις ευρείες νέες τεχνικές της εξουσίας που συσχετίζονται με τις πολυεθνικές οικονομίες και  
τα γραφειοκρατικά κράτη να αντιτάξουμε νέες μορφές πολιτικοποίησης».12 

Υπάρχει  κάποια  «πολιτική»  που  περιέχει  την  ορθή  και  οριστική  λύση  σε  σχέση  με  την  τρέλα,  τα 
προβλήματα συμπεριφοράς, το έγκλημα και την τιμωρία ή την σεξουαλικότητα; Ο Foucault είναι αρνητικός: 
αυτά είναι που θέτουν ερωτήματα στην πολιτική ‘ η πολιτική οφείλει  «αλλά ποτέ δεν απαντάει πλήρως».13 

Σκεφτόμενοι  το  θέμα  των  σχέσεων  αυτών  των  εμπειριών  με  την  πολιτική,  δεν  είμαστε  υποχρεωμένοι  να 
αναζητήσουμε “την” πολιτική τη λύση που θα καθόριζε οριστικά τη μοίρα τους.14

8 “Η ιστορία της σεξουαλικότητας”, στο “η μικροφυσική της εξουσίας”, εκδ. ύψιλον, σελ. 123.
9 “Η ιστορία της σεξουαλικότητας”, στο “η μικροφυσική της εξουσίας”, εκδ. ύψιλον, σελ. 124.
10 “Η ιστορία της σεξουαλικότητας”, στο “η μικροφυσική της εξουσίας”, εκδ. ύψιλον, σελ. 125.
11 Με τον τρόπο αυτό τα σεξουαλικά  προβλήματα ή αυτά της εγκληματικότητας ή της τρέλας αναβάλλονται έως ότου υπάρξει μια  

“διαφορετική” κοινωνία.
12 “Η ιστορία της σεξουαλικότητας”, στο “η μικροφυσική της εξουσίας”, εκδ. ύψιλον, σελ. 126.
13 Ο Μάης του 1968 υποστηρίζει ο Foucault, από τη μια έθεσε ερωτήματα στην πολιτική που άλλοτε δεν ανήκαν στην αρμοδιότητά 

της (για τις γυναίκες, το περιβάλλον, τη πνευματική ασθένεια και την ιατρική, τις μειοψηφίες, την εγκληματικότητα κλπ.) και από την  
άλλη φάνηκε η επιθυμία να ξαναγραφτούν όλα αυτά με το  λεξιλόγιο μιας θεωρίας προερχόμενης περισσότερο ή λιγότερο από τον 
μαρξισμό. (“Πολεμική, πολιτική και ηθική”, στο “Εξουσία, γνώση και ηθική”, εκδ. ύψιλον).

14 Ρωτάμε ωστόσο: Ποιοι συσπειρώνονται; «το “εμείς”, λέει ο Foucault, δεν πρέπει να προηγείται του ερωτήματος», μπορεί να είναι 
μόνο το (κατ’ ανάγκη προσωρινό) αποτέλεσμα του ερωτήματος. 
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Οι σχέσεις εξουσίας υπογραμμίζει ο Foucault «μπορούν να εισχωρήσουν, από υλικής απόψεως, βαθιά στο  
σώμα χωρίς να χρειάζεται να περάσουν από τις παραστάσεις των υποκειμένων». Αν επομένως η εξουσία φθάνει 
στο σώμα αυτό δεν σημαίνει πως έχει πρώτα εσωτερικευθεί στη συνείδηση των ανθρώπων.

Μπροστά  στον  κίνδυνο  «ζωοποίησης  του  ανθρώπου»15,  αυτό  που  προτείνει  εν  τέλει  ο  Foucault είναι 
τοπικοί, αποκεντρωμένοι, επί μέρους αγώνες και μέτωπα ενάντια στην μικροφυσική της εξουσίας.

7.3 Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
Χρειάζεται υποστηρίζει ο Foucault, να «διευρύνουμε» τον ‘ορισμό’ της εξουσίας.16

7.3.1 Το Πλήθος των Σχέσεων Δύναμης
Με τον όρο εξουσία, δεν εννοούμε “Την” ‘Ε’ξουσία ως σύνολο θεσμών και μηχανισμών που εξασφαλίζουν 

την υποταγή των πολιτών ενός κράτους, ούτε έναν τρόπο καθυπόταξης που σε αντιδιαστολή με τη βία έχει τη 
μορφή του κανόνα. Δεν  εννοούμε τέλος, ένα γενικό σύστημα κυριαρχίας που ασκείται από ένα στοιχείο ή 
ομάδα πάνω σε μια άλλη και  που οι επενέργειές  του διατρέχουν ολόκληρο το κοινωνικό σώμα. Λέγοντας 
εξουσία  εννοούμε «το  πλήθος των σχέσεων δύναμης που  ενυπάρχουν στο χώρο όπου ασκούνται  και  είναι  
συστατικές της οργάνωσής του ‘ το παιχνίδι που μέσα από αδιάκοπους αγώνες και συγκρούσεις τις μεταμορφώνει,  
τις  ενδυναμώνει,  τις  αντιστρέφει  […]».17 Η  θεσμική  αποκρυστάλλωση  των  στρατηγικών  μέσα  στις  οποίες 
ενεργοποιούνται  υλοποιείται  στους  κρατικούς  μηχανισμούς,  στη  διατύπωση  του  νόμου,  στις  κοινωνικές 
ηγεμονίες. 

Την προϋπόθεση του δυνατού της εξουσίας, τη σκοπιά που επιτρέπει να γίνεται κατανοητή η άσκησή της,  
«δεν πρέπει να τα αναζητούμε στην πρωταρχική ύπαρξη ενός κεντρικού σημείου, σε μια ενιαία εστία κυριαρχίας  
απ’ όπου εκπέμπονται διάφορες παράγωγες και κατιούσες μορφές ‘ είναι το κινούμενο υπόβαθρο των σχέσεων  
δύναμης που οδηγούν αδιάκοπα, με την ανισότητά τους, σε καταστάσεις εξουσίας,  πάντοτε όμως τοπικές και  
ασταθείς».18 Η εξουσία είναι ‘πανταχού παρούσα’ επειδή εμφανίζεται κάθε στιγμή, σε κάθε σχέση ενός σημείου 
με ένα άλλο - είναι παντού «όχι επειδή συμπεριλαμβάνει τα πάντα, αλλά επειδή έρχεται από παντού». Και «η» 
εξουσία σε ό,τι διαθέτει το σταθερό, το επαναληπτικό, το αδρανές, το αυτό-αναπαραγωγικό, δεν είναι παρά το 
συνολικό αποτέλεσμα που διαγράφεται με βάση όλες αυτές τις κινητικότητες. 

Πρέπει  επομένως  να  είμαστε  “νομιναλιστές”:  η  εξουσία  δεν  είναι  θεσμός,  ούτε  δομή,  δεν  είναι  μια 
συγκεκριμένη δύναμη που κατέχουν μερικοί:  είναι  το όνομα που δίνουμε σε μια πολυσύνθετη κατάσταση. 
Μπορούμε να πούμε ότι η πολιτική είναι ο πόλεμος που συνεχίζεται με άλλα μέσα: αυτό το ευμετάβλητο και 
ετερογενές πλήθος των σχέσεων δύναμης είναι δυνατόν να κωδικωθεί19 είτε με τη μορφή του “πολέμου” είτε με 
τη μορφή της “πολιτικής”.  

Θα θεωρήσουμε λοιπόν ότι: 
(1) η εξουσία «δεν είναι κάτι που αποκτιέται, αποσπάται ή μοιράζεται» ‘ «ασκείται από αμέτρητα σημεία σε  

ένα παιχνίδι άνισων και κινητών σχέσεων», 
(2)  οι  σχέσεις  εξουσίας  δεν  βρίσκονται  σε  εξωτερική  θέση  αναφορικά  με  άλλους  τύπους  σχέσεων 

(οικονομικές, σεξουαλικές ή σχέσεις γνώσης) αλλά «είναι ενύπαρκτες σε αυτές» (είναι το άμεσο αποτέλεσμα 
των κατανομών, των ανισοτήτων και των ανισορροπιών που εμφανίζονται σε αυτές ενώ ταυτόχρονα αποτελούν 
και τις εσωτερικές προϋποθέσεις αυτών των διαφοροποιήσεων). Οι σχέσεις εξουσίας «δεν βρίσκονται σε θέσεις  
υπερδομής, με ένα σκέτο ρόλο απαγόρευσης ή επανεπικύρωσης ‘ εκεί  όπου λειτουργούν παίζουν έναν άμεσα  
παραγωγικό ρόλο», 

(3) η εξουσία «έρχεται από κάτω» ‘ δεν υφίσταται δηλαδή στη βάση των σχέσεων εξουσίας, και σαν γενική 
μήτρα, «κάποια δυαδική και καθολική αντίθεση ανάμεσα στους εξουσιαστές και τους εξουσιαζόμενους, που οι  

15 Επιτήρηση και Τιμωρία.
16 Πώς  να  εννοιοποιήσουμε («εννοιακές  ανάγκες»)  τα  σχετικά  προβλήματα;  Οφείλουμε,  πρώτον  να  γνωρίσουμε  τις  ιστορικές 

συνθήκες που παράγουν τον ένα ή τον άλλο τύπο εννοιοποίησης και, δεύτερον, να βεβαιωθούμε για τον «τύπο της πραγματικότητας» 
με τον οποίο είμαστε αντιμέτωποι. (“Δύο δοκίμια για το υποκείμενο και την εξουσία”, στο “η μικροφυσική της εξουσίας”, εκδ. ύψιλον, 
σελ. 76).

17 Ιστορία της σεξουαλικότητας, τόμος 1, “Η δίψα της γνώσης”, σελ. 115.
18 Ιστορία της σεξουαλικότητας, τόμος 1, “Η δίψα της γνώσης”, σελ. 116.
19 «εν μέρει, ποτέ ολοκληρωτικά» [...]

4



συνέπειές της προχωρούν από τα πάνω προς τα κάτω, αγγίζοντας ολοένα και πιο περιορισμένες ομάδες, μέχρι τα  
έγκατα  του  κοινωνικού  σώματος».20 Ο  Foucault παρατηρεί  ότι  «πολλαπλές  σχέσεις  δύναμης  που  
διαμορφώνονται  και  λειτουργούν  μέσα  στους  μηχανισμούς  παραγωγής,  στις  οικογένειες,  στις  ομάδες,  στους  
θεσμούς,  χρησιμεύουν  σαν  υπόβαθρο  σε  πλατιές  διασχαστικές  ενέργειες  που  διατρέχουν  το  σύνολο  του  
κοινωνικού  σώματος».  Αυτές  σχηματίζουν  τότε  μια  «γενική  γραμμή  δύναμης»  που  διαπερνά  τις  τοπικές 
συγκρούσεις, τις συνδέει, τις ανακατατάσσει, 

(4) οι σχέσεις εξουσίας «είναι ταυτόχρονα σκόπιμες και όχι υποκειμενικές» ‘ «τις διαπερνά από άκρη σε  
άκρη μια πρόθεση: δεν υπάρχει εξουσία που να ασκείται χωρίς μια σειρά βλέψεις και στόχους. Αυτό όμως δεν  
σημαίνει ότι απορρέει από την εκλογή ή την απόφαση ενός ατομικού υποκειμένου ‘ […] ‘ ούτε η κάστα που  
κυβερνάει,  ούτε  οι  ομάδες  που  ελέγχουν  τους  κρατικούς  μηχανισμούς,  ούτε  εκείνοι  που  παίρνουν  τις  πιο  
σημαντικές  οικονομικές  αποφάσεις  διαχειρίζονται  ολόκληρο το  δίκτυο  εξουσίας  που  λειτουργεί  μέσα  σε  μια  
κοινωνία (και που την κάνει να λειτουργεί)».21 Η λογικότητα της εξουσίας είναι η «λογικότητα τακτικών» που 
είναι  σαφέστατες  στο επίπεδο που ανήκουν (τοπικός  κυνισμός της εξουσίας)  και  που καθώς αλυσώνονται 
αναμεταξύ τους, βρίσκοντας τα στηρίγματα και τις προϋποθέσεις τους αλλού, φτάνουν τελικά να σχηματίσουν 
τους  γενικότερους  μηχανισμούς:  εκεί  η  λογική είναι  επίσης  απόλυτα σαφής,  οι  επιδιώξεις  κατανοητές  και 
ωστόσο συμβαίνει να μην υπάρχει πια κανείς για να τις συλλάβει και σχεδόν κανείς για να τις διατυπώσει,22 

(5) εκεί όπου υπάρχει εξουσία, υπάρχει αντίσταση ‘ ωστόσο, από αυτό το ίδιο το γεγονός η αντίσταση αυτή  
δεν βρίσκεται σε σχέση εξωτερική προς την εξουσία. Να υποθέσουμε λοιπόν ότι βρισκόμαστε αναγκαστικά 
«μέσα» στην εξουσία, ότι δεν της «ξεφεύγουμε», ότι δεν υπάρχει σε σχέση μ’ αυτήν απόλυτο εξωτερικό, αφού 
είμαστε οπωσδήποτε υποταγμένοι στο νόμο; Όχι, απαντά ο  Foucault: «οι σχέσεις εξουσίας δεν μπορούν να  
υπάρξουν παρά μόνο σε συνάρτηση με μα πολλαπλότητα σημείων αντίστασης» ‘ μέσα στις σχέσεις εξουσίας τα 
σημεία αντίστασης παίζουν το ρόλο του αντίπαλου, του στηρίγματος,  και  είναι  παρόντα παντού μέσα στο 
δίκτυο. «Δεν υπάρχει επομένως, σε σχέση με την εξουσία, ένας τόπος μεγάλης Άρνησης – ψυχή της εξέγερσης,  
εστία  όλων  των  ανταρσιών,  καθαρός  νόμος  της  επανάστασης.  Αλλά,  απλά,  αντιστάσεις  που  αποτελούν  
περιπτώσεις  σε  επίπεδο  του  είδους:  δυνατές,  αναγκαίες,  απίθανες,  αυθόρμητες,  άγριες,  μοναχικές,  
προσχεδιασμένες, χαμερπείς, βίαιες, αδιάλλακτες, πρόθυμες για συνδιαλλαγή, ιδιοτελείς, ή γεμάτες αυταπάρνηση ‘  
εξ ορισμού δεν μπορούν να υπάρχουν παρά μόνο μέσα στο στρατηγικό πεδίο των σχέσεων εξουσίας. Αλλά αυτό  
δεν σημαίνει ότι είναι μόνο ο αντίκτυπός τους […]»23, ένας αντίποδας πάντα παθητικός και καταδικασμένος σε 
ήττα. 

Τα σημεία, οι εστίες αντίστασης είναι και αυτά μοιρασμένα με τρόπο ακανόνιστο, σκορπισμένα στο χώρο 
και το χρόνο. «[…] εκείνο που κάνει δυνατή μια επανάσταση, είναι ακριβώς η στρατηγική κωδίκωση αυτών των 
σημείων αντίστασης, περίπου με τον ίδιο τρόπο που το Κράτος στηρίζεται στη θεσμική συνένωση των σχέσεων  
εξουσίας».

7.3.2 Οι Κόμβοι της Ανάλυσης 
Τις σχέσεις εξουσίας μπορούμε μεν να τις αναλύσουμε μέσα σε κλειστούς θεσμικούς χώρους, όμως αυτό 

ενέχει κινδύνους: τον κίνδυνο, καταρχήν, να αποκρυπτογραφήσουμε λειτουργίες ουσιαστικά αναπαραγωγικές 
(μέρος των μηχανισμών που τίθενται σε λειτουργία είναι προορισμένοι να διασφαλίσουν την ίδια τη διατήρηση 
του θεσμού) ‘ τον κίνδυνο, αν λάβουμε ως αφετηρία τους θεσμούς, να αναζητήσουμε σ’ αυτούς την εξήγηση 
και την προέλευση των σχέσεων αυτών, (δηλαδή εν τέλει να εξηγήσουμε την εξουσία με την εξουσία) και,  
τέλος,  κινδυνεύουμε να «βλέπουμε τους θεσμούς ως μετατονίσεις  του νόμου και  του καταναγκασμού».24 Θα 
πρέπει μάλλον, υποστηρίζει ο Foucault, «να αναλύσουμε τους θεσμούς ξεκινώντας από τις σχέσεις εξουσίας, και  
όχι το αντίστροφο».25 

20 Ιστορία της σεξουαλικότητας 1,  “η δίψα της γνώσης”, σελ. 117.
21 Ιστορία της σεξουαλικότητας 1,  “η δίψα της γνώσης”, σελ. 118.
22 μεγάλες ανώνυμες, βουβές στρατηγικές συντονίζουν φλύαρες τακτικές, των οποίων οι «επινοητές» ή οι υπεύθυνοι είναι συχνά  

“ανυπόκριτοι”. 
23 Ιστορία της σεξουαλικότητας 1, “η δίψα της γνώσης”, σελ. 119.
24 “Δύο δοκίμια για το υποκείμενο και την εξουσία”, σελ. 94.
25 “Δύο δοκίμια για το υποκείμενο και την εξουσία”, σελ. 95.
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Εάν  ίδιον  μιας  σχέσης  εξουσίας  είναι,  όπως  αναφέραμε,  ότι  αποτελεί  τρόπο  δράσης  πάνω  σε 
δράσεις, αυτό σημαίνει τελικά πως έχουν μακριές ρίζες στο κοινωνικό σύμπλεγμα ‘ κι ότι δεν ανασυστήνουν 
πάνω από την «κοινωνία» μια συμπληρωματική δομή της οποίας τη ριζική εξάλειψη θα μπορούσαμε ίσως να 
την ονειρευτούμε. «Το να ζούμε εν κοινωνία σημαίνει  οπωσδήποτε να ζούμε με τρόπο τέτοιον που να είναι  
δυνατό να δρουν οι μεν πάνω στη δράση των δε. Μια «κοινωνία χωρίς σχέσεις εξουσίας» δεν μπορεί να είναι  
παρά αφαίρεση»». Αυτό εντούτοις, «δεν σημαίνει ότι οι σχέσεις που είναι δεδομένες είναι και αναγκαίες, ούτε  
βέβαια ότι η «Εξουσία» αποτελεί ένα άφευκτο πεπρωμένο στην καρδιά των κοινωνιών ‘ αλλά ότι η ανάλυση, η  
επεξεργασία , η εκ νέου αμφισβήτηση των σχέσεων εξουσίας και ο «αγωνισμός»26 ανάμεσα σε σχέσεις εξουσίας  
και αμεταβατότητα της ελευθερίας είναι ένα αδιάκοπο πολιτικό καθήκον».27

Η ανάλυση των σχέσεων εξουσίας θα πρέπει, σύμφωνα με τον  Foucault, να σταθεί σε κάποια κομβικά 
σημεία: 

(1) Το «σύστημα των διαφοροποιήσεων που επιτρέπουν να δρούμε πάνω στη δράση των άλλων»: διαφορές 
νομικές ή παραδοσιακές καταστατικής θέσης και προνομίων, οικονομικές στην οικειοποίηση του πλούτου ή 
διαφορές στη θέση στις διαδικασίες παραγωγής, διαφορές γλωσσικές ή πολιτισμικές, ή στην τεχνογνωσία και 
στην αρμοδιότητα κλπ. Οι διαφοροποιήσεις  είναι  ταυτόχρονα συνθήκες  και αποτελέσματα για κάθε  σχέση 
εξουσίας. 

(2) Τον «τύπο των αντικειμενικών σκοπών» που επιδιώκονται από αυτούς που δρουν πάνω στη δράση των 
άλλων: διατήρηση προνομίων, συσσώρευση κερδών, χρησιμοποίηση της καταστατικής αυθεντίας/ εξουσίας, 
άσκηση ενός λειτουργήματος ή επαγγέλματος. 

(3) Τις «εργαλειακές τροπικότητες»: ανάλογα με το αν η εξουσία ασκείται με την απειλή των όπλων, με τα 
αποτελέσματα  της  ομιλίας,  μέσω  οικονομικών  ανισοτήτων,  με  μηχανισμούς  ελέγχου  και  συστήματα 
επιτήρησης, με ή χωρίς αρχεία, σύμφωνα με ρητούς ή άρρητους κανόνες κλπ. 

(4) Τις «μορφές θεσμοποίησης»: οικογένεια, σχολείο, στρατός, ή το κράτος «του οποίου η λειτουργία είναι  
να αποτελεί το γενικό περίβλημα, τη βαθμίδα σφαιρικού ελέγχου, την αρχή ρύθμισης και επίσης, σε έναν ορισμένο  
βαθμό, διανομής όλων τω σχέσεων εξουσίας σ’ ένα δεδομένο κοινωνικό σύνολο». 

(5)  Τους  «βαθμούς  εξορθολογισμού»  μια  και  η  ενεργοποίηση  των  σχέσεων  εξουσίας  μπορεί  να  είναι 
περισσότερο  ή  λιγότερο  επεξεργασμένη  σε  συνάρτηση  με  την  αποτελεσματικότητα  των  εργαλείων,  τη 
βεβαιότητα του αποτελέσματος ή και το ενδεχόμενο «κόστος».

Δεν μπορούμε  επομένως  να περιοριστούμε στην ανάλυση κάποιων θεσμών μόνο.  Οι  σχέσεις  εξουσίας 
ριζώνουν στο σύνολο του κοινωνικού δικτύου. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι υπάρχει μια θεμελιώδης “αρχή” 
(principle) Εξουσίας, που κυριαρχεί μέχρι και στο πιο μικρό στοιχείο της κοινωνίας ‘ σημαίνει πως, πολλαπλές 
μορφές  ατομικής ανομοιότητας,  αντικειμενικοί  σκοποί,  εργαλειοποιήσεις,  θεσμοποιήσεις  και μια οργάνωση 
περισσότερο ή λιγότερο μελετημένη, ορίζουν διαφορετικές μορφές εξουσίας. 

Οι μορφές και οι τόποι της «διακυβέρνησης» των ανθρώπων είναι πολλαπλοί σε μια κοινωνία. Το ίδιο το 
κράτος  δεν  είναι  απλά ένας  από αυτούς  τους  τόπους,  αλλά μάλλον όλοι  οι  άλλοι  τύποι  σχέσης  εξουσίας 
αναφέρονται με έναν ορισμένο τρόπο στο κράτος ‘ όχι επειδή «το καθετί πηγάζει από το κράτος ‘ αλλά μάλλον  
επειδή έχει  παραχθεί μια συνεχής κρατικοποίηση των σχέσεων εξουσίας» ‘ οι τελευταίες έχουν προοδευτικά 
«κυβερνητικοποιηθεί»...

7.3.3 Μέθοδοι Παρατήρησης, Τεχνικές Καταγραφής
Χρειαζόμαστε  μεθόδους  παρατήρησης,  τεχνικές  καταγραφής,  τρόπους  διερεύνησης. Ο Foucault 

υποκαθιστά το πρόβλημα της “Υπέρτατης Εξουσίας” και υπακοής με το πρόβλημα της  κυριαρχίας  και της 
καθυπόταξης. 

Μεθοδολογικά αυτό σημαίνει πως θα πρέπει: 
(1) η ανάλυση αυτή να μην ασχολείται με ρυθμισμένες και νόμιμες μορφές εξουσίας στις κεντρικές τους 

θέσεις αλλά αντιθέτως μελετά την εξουσία «στα άκρα της, στους τελικούς προορισμούς της, σε εκείνα τα σημεία  
όπου γίνεται τριχοειδής, δηλαδή στις πιο περιοχικές και τοπικές μορφές και θεσμούς της», εκεί όπου υπερπηδά 

26 Ταυτοχρόνως: αμοιβαία παρότρυνση και αγώνας...
27 καθήκον το οποίο είναι «συμφυές στην κάθε κοινωνική ύπαρξη» (“Δύο δοκίμια για το υποκείμενο και την εξουσία”, σελ. 95). 
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τους κανόνες δικαίου (που την οργανώνουν και την περιορίζουν), και επεκτείνεται πέρα από αυτούς, επενδύει  
τον αυτό της σε θεσμούς, ενσαρκώνεται σε τεχνικές και εξοπλίζεται με εργαλεία και ενδεχομένως και με βίαια 
μέσα υλικής παρέμβασης.28

(2) Η εξουσία δεν θα αναλύεται στο επίπεδο της συνειδητής πρόθεσης ή απόφασης (από την «εσωτερική 
της σκοπιά»). Το ερώτημα: Ποιος έχει την εξουσία; ή Ποιος είναι ο σκοπός κάποιου που κατέχει την εξουσία;  
Αφήνεται στην άκρη και αντιθέτως, η εξουσία μελετάται ως προς το εξωτερικό της πρόσωπο, «στο σημείο όπου 
η πρόθεσή της, αν έχει κάποια, είναι ολοκληρωτικά επενδυμένη στις πραγματικές και αποτελεσματικές πρακτικές  
της». Δεν χρησιμεύει επομένως να ρωτάμε ‘γιατί’ ορισμένοι άνθρωποι θέλουν να κυριαρχούν, τι επιζητούν, 
ποια είναι η συνολική τους στρατηγική. Αντιθέτως πρέπει να αναρωτιόμαστε ‘πώς’ λειτουργούν τα πράγματα 
στο επίπεδο μιας συνεχιζόμενης καθυπόταξης, στο επίπεδο των αδιάκοπων διεργασιών που υποτάσσουν τα 
σώματά μας, κυβερνούν τις χειρονομίες/ κινήσεις μας, υπαγορεύουν τη συμπεριφορά μας κλπ. «[…] θα έπρεπε  
να  προσπαθήσουμε  να ανακαλύψουμε  πώς γίνεται  και  τα υποκείμενα  συγκροτούνται  βαθμιαία,  προοδευτικά,  
πραγματικά και υλικά μέσω μιας πολλαπλότητας οργανισμών, δυνάμεων, ενεργειών, υλικών, επιθυμιών, σκέψεων  
κλπ. Θα έπρεπε να συλλάβουμε την καθυπόταξη στην υλική της βαθμίδα ως σύσταση υποκειμένων».29 

(3) Η εξουσία «δεν πρέπει να θεωρείται ένα φαινόμενο συμπαγούς και ομοιογενούς κυριαρχίας ενός ατόμου  
πάνω σε άλλα, ή μιας ομάδας ή τάξης πάνω σε άλλες», δεν είναι αυτό που δημιουργεί τη διαφορά ανάμεσα σε 
αυτούς που την κατέχουν αποκλειστικά και τη διατηρούν και σε εκείνους που δεν την έχουν και υποτάσσονται  
σε αυτή. Η εξουσία πρέπει να αναλυθεί ως κάτι που κυκλοφορεί, που λειτουργεί με τη μορφή μιας «αλυσίδας». 
«Δεν εντοπίζεται ποτέ στο ένα ή στο άλλο μέρος, ποτέ στα χέρια κάποιου ‘ κανένας δεν την ιδιοποιείται ποτέ ως  
εμπόρευμα ή κομμάτι πλούτου», ασκείται «μέσω μιας οργάνωσης που μοιάζει με δίχτυ». Τα ίδια τα άτομα είναι 
πάντα  στη  θέση όπου συγχρόνως  υφίστανται  και  ασκούν  την εξουσία  αυτή.  «Τα άτομα δεν  είναι  μόνο ο  
αδρανής ή ο συναινών στόχος της ‘ είναι πάντοτε και τα στοιχεία άρθρωσής της. Με άλλα λόγια, τα άτομα είναι  
οι φορείς της εξουσίας, όχι τα σημεία εφαρμογής της». Το άτομο (individual) δεν αποτελεί ένα αδρανές υλικό 
πάνω στο οποίο στερεώνεται ή εναντίον του οποίου στρέφεται η εξουσία για να το συντρίψει, είναι ένα από τα 
πρώτιστα αποτελέσματά της, και ταυτόχρονα και στοιχείο της άρθρωσής της. Το κυριότερο δηλαδή από τα 
αποτελέσματα της εξουσίας είναι ήδη ότι «ορισμένα σώματα, ορισμένες χειρονομίες/ κινήσεις, ορισμένοι λόγοι,  
ορισμένες επιθυμίες έρχονται και ταυτίζονται και συγκροτούνται ως άτομα».30 

(4) Θα πρέπει, τέταρτον, να αποφύγουμε μια (καθοδική) ανάλυση της εξουσίας εκκινώντας από το κέντρο 
της με στόχο να ανακαλύψουμε το βαθμό στον οποίο διεισδύει στη βάση ή αναπαράγει τον εαυτό της χαμηλά 
στην κοινωνία. Αντιθέτως, θα πρέπει «να διεξάγουμε μια ανοδική ανάλυση» της εξουσίας, ξεκινώντας από τους 
απειροελάχιστους μηχανισμούς της, που ο καθένας τους έχει την δική του ιστορία, τις δικές του τεχνικές και 
τακτικές,  και  μετά  να δούμε πώς αυτοί  οι  μηχανισμοί  είναι  επενδυμένοι,  αποικισμένοι,  χρησιμοποιημένοι, 
μετασχηματισμένοι από ολοένα και πιο γενικούς μηχανισμούς και από μορφές σφαιρικής κυριαρχίας. Με ποιόν 
τρόπο πιο γενικές εξουσίες ή οικονομικά συμφέροντα «είναι σε θέση να συνδεθούν με αυτές τις τεχνολογίες που  
είναι σχετικά αυτόνομες από την εξουσία και συγχρόνως ενεργούν σαν τα απειροελάχιστα στοιχεία της;».31 

Για παράδειγμα, ένας καθοδικός τρόπος ανάλυσης, θα ξεκινήσει από την προκείμενη της κυριαρχίας της 
αστικής τάξης για να παράγει έπειτα λογικά τον εγκλεισμό του τρελού ή την καταστολή της σεξουαλικότητας  
κλπ. Αυτό είναι «σωστό και συγχρόνως …λάθος»: «Νομίζω ότι οτιδήποτε μπορεί να παραχθεί λογικά από το  
γενικό φαινόμενο της κυριαρχίας της αστικής τάξης». Εμείς, αντίθετα, θα πρέπει «να ερευνήσουμε ιστορικά και  
ξεκινώντας από το χαμηλότερο επίπεδο πώς μπόρεσαν να λειτουργήσουν οι  μηχανισμοί  της  εξουσίας».32 Να 
ερευνήσουμε τους υπεύθυνους, τους πραγματικούς συντελεστές αυτών των φαινομένων (τον άμεσο κοινωνικό 
περίγυρο,  τους  γιατρούς,  την  οικογένεια  κλπ)  και  «να  μην  αρκεστούμε  να  τους  στοιβάξουμε  κάτω από  τη  
φόρμουλα  μιας  γενικευμένης  αστικής  τάξης».  Να  δούμε  πώς  αυτοί  οι  μηχανισμοί,  σε  μια  συγκεκριμένη 
συγκυρία, άρχισαν να γίνονται οικονομικά επωφελείς και πολιτικά χρήσιμοι. Αυτό που χρειαζόταν η αστική 
τάξη δεν ήταν ο αποκλεισμός του τρελού ή η επιτήρηση του αυνανισμού (ένα τέτοιο σύστημα μπορεί, κάλλιστα 

28 Η εξουσία εντοπίζεται έτσι στα ακραία σημεία άσκησής της, όπου είναι πάντοτε λιγότερο νόμιμη όσον αφορά τον χαρακτήρα  
της.  

29 “Δύο δοκίμια για το υποκείμενο και την εξουσία”, σελ. 106.
30 “Δύο δοκίμια για το υποκείμενο και την εξουσία”, σελ. 107.
31 “Δύο δοκίμια για το υποκείμενο και την εξουσία”, σελ. 108.
32 “Δύο δοκίμια για το υποκείμενο και την εξουσία”, σελ. 109.
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να ανεχθεί εντελώς αντίθετες πρακτικές),  «αλλά μάλλον οι ίδιες οι  τεχνικές και οι διαδικασίες ενός τέτοιου  
αποκλεισμού».33 Απαραίτητοι  είναι  οι  μηχανισμοί  του  αποκλεισμού,  τα  συστήματα  επιτήρησης,  η 
ιατρικοποίηση (της σεξουαλικότητας, της τρέλας, της εγκληματικότητας). Δεν ήταν η αστική τάξη εκείνη που 
σκέφτηκε ότι η τρέλα έπρεπε να αποκλειστεί ή η βρεφονηπιακή σεξουαλικότητα να κατασταλεί. Αντίθετα, 
αυτό που συνέβη ήταν ότι οι μηχανισμοί αποκλεισμού, επιτήρησης κλπ. άρχισαν, από ένα σημείο και μετά, να  
αποκαλύπτουν την πολιτική τους χρησιμότητα και να συμβάλλουν στο οικονομικό κέρδος και κατά συνέπεια 
κατέληξαν εντελώς ξαφνικά να διατηρηθούν από ολόκληρο το κρατικό σύστημα.

7.4 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΦΥΣΙΚΗ
Το σώμα ο Foucault θεωρεί πως υπάγεται άμεσα σε ένα πολιτικό πεδίο: «οι συσχετισμοί εξουσίας ασκούν  

πάνω  του  άμεσο  έλεγχο  '  το  επενδύουν,  το  σημαδεύουν,  το  δαμάζουν,  το  βασανίζουν,  το  υποβάλλουν  σε  
αναγκαστική εργασία, το υποχρεώνουν σε συμμετοχή σε τελετουργίες, απαιτούν από αυτό σήματα».34 Η πολιτική 
επένδυση του σώματος συνδέεται με την οικονομική του χρησιμοποίηση: το σώμα μετατρέπεται σε χρήσιμη 
δύναμη μόνο αν γίνει σώμα παραγωγικό και σώμα καθυποταγμένο. Η καθυπόταξη αυτή δεν αποκτάται με μόνα 
εργαλεία τη βία ή την ιδεολογία ' μπορεί κάλλιστα να είναι άμεση, σωματική, να χρησιμοποιεί  τη δύναμη 
ενάντια στη δύναμη και εντούτοις να μην είναι βίαιη ' μπορεί να είναι υπολογισμένη, οργανωμένη, να μην 
χρησιμοποιεί  όπλα ή τρομοκρατία  και  εντούτοις  να παραμένει  σωματική.  "Μπορεί,  δηλαδή,  υποστηρίζει  ο 
Foucault, να υπάρχει εκεί μια ορισμένη "γνώση" του σώματος που δεν είναι ακριβώς η επιστήμη της λειτουργίας  
του, και μια κυριαρχία πάνω στις δυνάμεις του που είναι κάτι περισσότερο από την δυνατότητα να υπερνικηθούν:  
η  γνώση  αυτή  και  η  κυριαρχία  αποτελούν  εκείνο  που  θα  μπορούσε  να  ονομαστεί  πολιτική  τεχνολογία  του 
σώματος".35  

Αυτή την τεχνολογία δύσκολα θα μπορούσε κανείς να την εντοπίσει σε έναν καθορισμένο θεσμικό τύπο ή 
σε έναν κρατικό μηχανισμό. Αυτοί είναι εκείνοι που προσφεύγουν σε αυτήν: χρησιμοποιούν ορισμένες από τις 
μεθόδους της ενώ αυτή με τους μηχανισμούς και τις ενέργειές της βρίσκεται σε ένα ολότελα «διαφορετικό 
επίπεδο».  Πρόκειται  για  μια  «μικροφυσική  της  εξουσίας»  που ενεργοποιείται  από τα  συστήματα και  τους 
θεσμούς, αλλά που η εγκυρότητά της τοποθετείται ανάμεσα στις τεράστιες αυτές λειτουργίες και στα ίδια τα 
σώματα με την υλικότητά τους και τις δυνάμεις τους. 

Η μελέτη της μικροφυσικής αυτής προϋποθέτει ότι η εξουσία "δεν εκλαμβάνεται ως ιδιοποίηση αλλά σαν 
στρατηγική,  πως  οι  κυριαρχικές  της  ενέργειες  δεν  αποδίδονται  σε  έναν  "σφετερισμό",  αλλά  σε  μέτρα,  σε 
ελιγμούς, σε τακτικές, σε τεχνικές, σε λειτουργίες ' πως αποκρυπτογραφείται σ' αυτήν μάλλον κάποιο πλέγμα 
από σχέσεις πάντοτε τεταμένες, πάντοτε σε δραστηριότητα, παρά σε κάποιο προνόμιο που κάποιος το κατέχει ' 
πως της δίνεται για πρότυπο μάλλον η αδιάκοπη διαμάχη, παρά το συμβόλαιο που διενεργεί μια παραχώρηση ή  
μια κατάκτηση που σφετερίζεται κάποιο πεδίο. Πρέπει, κοντολογίς, να δεχτούμε πως η εξουσία αυτή ασκείται, 
δεν κατέχεται,  πως δεν είναι το αποκτημένο ή το διατηρημένο "προνόμιο" της κυρίαρχης τάξης, αλλά «το 
συνολικό αποτέλεσμα των στρατηγικών της θέσεων - αποτέλεσμα που φανερώνει, και μάλιστα κάποτε ανανεώνει  
τη θέση εκείνων που κυριαρχούνται».36 

Από την άλλη μεριά η εξουσία αυτή δεν επιβάλλεται απλώς και μόνο σαν υποχρέωση ή σαν απαγόρευση σ'  
αυτούς που δεν την κατέχουν ' τους περιβάλλει, τους χρησιμοποιεί σαν διάμεσο, στηρίζεται πάνω τους ακριβώς 
όπως αυτοί, στον αγώνα τους εναντίον της, στηρίζονται με τη σειρά τους στη λαβή που ασκεί πάνω τους. Οι 
σχέσεις λοιπόν αυτές έχουν βαθιές ρίζες στα στρώματα της κοινωνίας, δεν εντοπίζονται στις σχέσεις Κράτους- 
πολίτη ή στα όρια των τάξεων, δεν αντιγράφουν στο επίπεδο των ατόμων , των σωμάτων, της συμπεριφοράς,  
τη  γενικότερη  μορφή  του  Νόμου  ή  της  Κυβέρνησης.  Τέλος,  δεν  είναι  μονοσήμαντες:  προσδιορίζουν 
αναρίθμητα σημεία αναμέτρησης, εστίες αστάθειας, που η καθεμιά τους ενέχει κινδύνους σύγκρουσης, πάλης ή 
τουλάχιστον αναστροφής των συσχετισμών δυνάμεων. 

Η ανατροπή των "μικροεξουσιών" αυτών «δεν υπακούει λοιπόν στο νόμο του όλα ή τίποτα» '  δεν είναι 
κεκτημένη μια για πάντα από έναν καινούριο έλεγχο των μηχανισμών, ούτε και από μια νέα λειτουργία ή 

33 “Δύο δοκίμια για το υποκείμενο και την εξουσία”, σελ. 110.
34 Michel Foucault: “Επιτήρηση και τιμωρία: η γέννηση της φυλακής", εκδ. Ράππα, σελ. 38.
35 Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής, σελ. 39.
36 Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής, σελ. 39.
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κατάλυση των θεσμών ' αντίθετα τα εντοπισμένα επεισόδιά της εγγράφονται στην ιστορία μονάχα εξαιτίας των 
αποτελεσμάτων που η ανατροπή αυτή επιφέρει σε ολόκληρο το πλέγμα όπου έχει παγιδευτεί.

Θα πρέπει επίσης σύμφωνα με τον Foucault, να απαρνηθούμε εκείνη την παράδοση που θέλει τη γνώση να 
υπάρχει μονάχα εκεί  όπου αναστέλλονται  οι σχέσεις  εξουσίας.  Θα πρέπει αντί αυτού να δεχτούμε πως «η 
εξουσία παράγει γνώση» (και όχι μόνο ευνοώντας την επειδή την εξυπηρετεί, ή εφαρμόζοντάς την επειδή της 
είναι χρήσιμη) ' «εξουσία και γνώση άμεσα αλληλοεξαρτιώνται ' δεν υπάρχει σχέση εξουσίας χωρίς συσχετισμένη  
σύσταση ενός πεδίου γνώσης, ούτε και γνώση που να μην προϋποθέτει και να μην αποτελεί ταυτόχρονα σχέσεις  
εξουσίας».37 Οι σχέσεις λοιπόν εξουσίας-γνώσης δεν θα πρέπει να έχουν ως αφετηρία ανάλυσης ένα υποκείμενο 
γνώσης ελεύθερο ή μη σε σχέση με το σύστημα εξουσίας ' αντιθέτως, το υποκείμενο που κατέχει τη γνώση, τα 
αντικείμενα της γνώσης και οι διάφοροι τρόποι της είναι αποτελέσματα των αλληλεξαρτήσεων της εξουσίας-
γνώσης και των ιστορικών τους μεταλλαγών. Οι σχέσεις εξουσίας και γνώσης τυλίγουν τα ανθρώπινα σώματα 
και τα καθυποτάσσουν μετατρέποντάς τα σε αντικείμενα γνώσης.

Η ανάλυση τελικά  για  την  μικροφυσική  της  εξουσίας  προϋποθέτει  την  απάρνηση της  αντίθεσης  "βία-
ιδεολογία", της έννοιας της ιδιοκτησίας, του πρότυπου του συμβολαίου ή εκείνου της κατάκτησης, ενώ επίσης, 
όσον  αφορά  τη  γνώση,  μεταβαίνουμε  στο  ζεύγος  γνώση-εξουσία  που  προϋποθέτει  την  απάρνηση  της 
προτεραιότητας του κυρίαρχου υποκειμένου.

7.5 ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΟΠΕΙ
Διαπιστώσαμε ήδη, πως δεν χρειάζεται να φανταζόμαστε μια πρωτόγονη ενέργεια που ανεβαίνει από τα 

κάτω, και μια τάξη επιβεβλημένη από πάνω που προσπαθεί να της αντισταθεί. Δεν χρειάζεται να φανταζόμαστε 
ότι η επιθυμία είναι καταπιεσμένη, για τον λόγο ακριβώς ότι «ο νόμος είναι εκείνος που συγκροτεί την επιθυμία  
και τη στέρηση που την καθιερώνει. Η σχέση εξουσίας βρίσκεται κιόλας εκεί όπου είναι η επιθυμία: αποτελεί  
επομένως ψευδαίσθηση να θέλουμε να την επισημάνουμε μέσα σε μια καταστολή που ασκείται εκ των υστέρων ‘  
όπως είναι μάταιο και να εξορμήσουμε σε αναζήτηση μιας επιθυμίας εκτός εξουσίας».38 

Το ζητούμενο για τον Foucault είναι όχι τόσο μια «θεωρία», όσο μια «αναλυτική» της εξουσίας: «μ’ αυτό 
εννοώ, γράφει, την περιχάραξη του ιδιαίτερου χώρου που σχηματίζουν οι σχέσεις εξουσίας και τον προσδιορισμό  
των οργάνων που επιτρέπουν να την αναλύσουμε».39

Γιατί θα έπρεπε να συνεχίσουμε να δεχόμαστε μια «νομική ιδέα της εξουσίας», και να παραγνωρίζουμε 
οτιδήποτε θα μπορούσε να την κάνει παραγωγική δραστηριότητα, θετικότητα; «Γιατί αυτή η τάση να μη την  
αναγνωρίζουμε  παρά  μονάχα  κάτω  από  την  αρνητική  και  άσαρκη  μορφή  του  απαγορευμένου;  Γιατί  να  
υποβιβάζουμε τους μηχανισμούς κυριαρχίας αποκλειστικά στη διαδικασία του νόμου της απαγόρευσης;». Ο λόγος 
είναι γενικός και τακτικός: η εξουσία είναι ανεκτή με τον όρο ακριβώς να αποκρύβει ένα σημαντικό μέρος του 
εαυτού της, η επιτυχία της είναι ανάλογη με το τι μπορεί να κρύψει από τους μηχανισμούς της. «Θα ήταν άραγε  
η εξουσία αποδεκτή εάν ήταν ολότελα κυνική;». 

«Ένα σκέτο όριο που χαράζεται στην ελευθερία, αυτή είναι η γενική μορφή με την οποία η εξουσία, στην  
κοινωνία μας τουλάχιστον, είναι αποδεκτή».40

Ο Foucault θα προτείνει μια πιθανή ιστορική εξήγηση γι’ αυτό: οι μεγάλοι θεσμοί της εξουσίας, όπως η 
μοναρχία  ή  το  Κράτος  και  οι  μηχανισμοί  του,  ευδοκίμησαν  πάνω  σε  ένα  πλήθος  προγενέστερων 
αλληλοσυγκρουόμενων  εξουσιών.  Εάν  μπόρεσαν  να  εδραιωθούν  και  να  γίνουν  αποδεκτοί,  «είναι  γιατί  
παρουσιάστηκαν σαν φορείς ρύθμισης, διαιτησίας, οριοθέτησης, σαν ένας τρόπος για να εισαχθεί άμεσα σε αυτές  
τις εξουσίες κάποια τάξη, για να εδραιωθεί μια αρχή που να τις μετριάζει και να τις διανέμει στη βάση συνόρων  
και μιας κατεστημένης ιεραρχίας».41

Από τον Μεσαίωνα και μετά, η άσκηση της εξουσίας στις δυτικές κοινωνίες εκφράζεται πάντα μέσα από το 
δίκαιο.  Μια παράδοση που ανάγεται  στον 17ο ή  στον 19ο αιώνα,  «μας έχει  συνηθίσει  να  τοποθετούμε την  

37 Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής, σελ. 41.
38 Ιστορία της σεξουαλικότητας 1, Η δίψα της γνώσης, σελ. 103.
39 Ιστορία της σεξουαλικότητας 1, Η δίψα της γνώσης, σελ. 104.
40 Ιστορία της σεξουαλικότητας 1, Η δίψα της γνώσης, σελ. 108.
41 Ιστορία της σεξουαλικότητας 1, Η δίψα της γνώσης, σελ. 109.
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απόλυτη μοναρχική εξουσία από τη μεριά του μη-δίκαιου: αυθαιρεσία, καταχρήσεις, καπρίτσιο, καλή θέληση,  
προνόμια  και  εξαιρέσεις,  παραδοσιακή  συνέχιση  των  πραγματικών  καταστάσεων».42 Τον  19ο αιώνα,  μια 
ριζοσπαστική κριτική θα θελήσει να αποδείξει όχι μόνο ότι η αληθινή εξουσία ξεφεύγει από τους κανόνες του 
δικαίου, «αλλά ότι το ίδιο το σύστημα του δικαίου δεν ήταν παρά ένας τρόπος άσκησης της βίας, προσάρτησής  
της προς όφελος ορισμένων και για να μπαίνουν σε λειτουργία, κάτω από το κάλυμμα του γενικού νόμου, οι  
ασυμμετρίες και οι αδικίες μιας δυνάστευσης». Αλλά και τούτη η κριτική του δικαίου, παρατηρεί ο Foucault, 
γίνεται στη βάση του αξιώματος ότι η εξουσία πρέπει να ασκείται, «εξ ορισμού και ιδεατά, σύμφωνα με κάποιο  
θεμελιώδες δίκαιο».43

Η εικόνα της εξουσίας  εξακολούθησε για πολύ καιρό να εμφορείται  από τη μοναρχία.  Το κεφάλι  του 
βασιλιά, λέει ο  Foucault, δεν έχει ακόμα κοπεί στην πολιτική σκέψη και ανάλυση. Το νομικό στοιχείο δεν 
μπορεί να μας βοηθήσει στην ανάλυση των καινούριων μεθόδων της εξουσίας που λειτουργούν με βάση «όχι 
το δίκαιο αλλά την τεχνική, όχι τον νόμο αλλά την ομαλοποίηση, όχι τον κολασμό αλλά τον έλεγχο»,44 και οι 
οποίες ασκούνται σε επίπεδα που υπερβαίνουν το Κράτος και τους μηχανισμούς του.   

7.6 “ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗ”: Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΖΩΗ
Για καιρό,  ο ηγεμόνας δεν μπορούσε να σφραγίσει την εξουσία του πάνω στη ζωή  παρά μόνο με τον 

θάνατο που ήταν σε θέση να απαιτήσει – πρόκειται για «το δικαίωμα να κάνεις να πεθάνουν ή να αφήνεις να 
ζουν»,  παρατηρεί  o Foucault.  Αυτή η δικαιική  μορφή αντιστοιχεί  σε ένα τύπο κοινωνίας  όπου η εξουσία 
λειτουργεί ουσιαστικά «ως όργανο παρακράτησης, μηχανισμός σφετερισμού, δικαίωμα ιδιοποίησης μέρους από  
τα πλούτη, ως υφαρπαγή προϊόντων, αγαθών, υπηρεσιών, δουλειάς και αίματος από τους υπηκόους. Η εξουσία  
εκεί ήταν πριν απ’ όλα δικαίωμα της λείας [...]». Από την κλασική εποχή και μετά, η «παρακράτηση» τείνει να 
μην είναι το μείζον σχήμα της εξουσίας, αλλά μονάχα ένα κομμάτι «ανάμεσα σε άλλα που λειτουργούν σαν  
προτροπή,  ενίσχυση,  έλεγχος,  επιτήρηση,  επαύξηση  και  οργάνωση  των  δυνάμεων  που  είναι  υποταγμένες  σ’  
αυτήν»,45 η  εξουσία  τώρα  περισσότερο  παράγει  και  οργανώνει  δυνάμεις  παρά  αναχαιτίζει  ή  καταστρέφει. 
Σταδιακά, το παλαιό δικαίωμα να κάνεις να πεθάνουν ή να αφήνεις να ζουν, αφήνει τη θέση του στο δικαίωμα 
του να κάνεις να ζουν ή να ξαποστέλνεις στο θάνατο. «Τώρα η εξουσία ρίχνει τα πλοκάμια της μέσα στη ζωή και  
σ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής της ‘ ο θάνατος είναι το όριό της, η στιγμή που της ξεφεύγει».46 

Η «εξουσία  πάνω στη  ζωή» η οποία  αναπτύσσεται  από τον  17ο αιώνα και  μετά,  εκδηλώνεται  με  δύο 
βασικές μορφές: ο ένας πόλος ανάπτυξής της κεντρώθηκε πάνω «στο σώμα ως μηχανή: το ντρεσάρισμά του, την  
αύξηση των ικανοτήτων του, την απόσπαση των δυνάμεων του, την παράλληλη ανάπτυξη της χρησιμότητας και  
της υπακοής του, την ένταξή του μέσα σε αποτελεσματικά και οικονομικά συστήματα ελέγχου [...]». Όλα αυτά 
εξασφάλισαν διαδικασίες εξουσίας οι οποίες χαρακτηρίζουν τους επιστημονικούς κλάδους: ανατομο-πολιτική 
του ανθρώπινου σώματος. Ο δεύτερος πόλος κεντροθετείται πάνω «στο σώμα-είδος, το σώμα που διασχίζεται  
από τη μηχανική του ζώντος και που χρησιμεύει σαν στήριγμα στις βιολογικές διαδικασίες: πολλαπλασιασμός,  
γεννήσεις και θνησιμότητα, επίπεδο υγείας, διάρκεια ζωής, μακροβιότητα [...]» κλπ.47 Μια σειρά επεμβάσεων και 
ρυθμιστικών ελέγχων θα  οδηγήσει  στην «βιοπολιτική  του  πληθυσμού».  Η παλαιά  δύναμη  του θανάτου  της 
κυρίαρχης εξουσίας καλύπτεται πλέον από τη χειραγώγηση των σωμάτων και την υπολογιστική διαχείριση της 
ζωής. Ραγδαία ανάπτυξη συναφών θεσμών: σχολεία, κολέγια, στρατώνες, εργαστήρια. Παράλληλη εμφάνιση 
των  προβλημάτων  γεννητικότητας,  υγείας,  κατοικίας,  μετανάστευσης  κλπ.  «Ανοίγει  έτσι  η  εποχή  μιας  
“βιοεξουσίας”». 

Οι  δύο  κατευθύνσεις  που  ακολουθεί  η  ανάπτυξη  της  βιοεξουσίας κατά  τον  18ο αιώνα  είναι  σαφώς 
διαχωρισμένες:  από  την  πλευρά  της  πειθαρχίας έχουμε  θεσμούς  όπως  ο  στρατός  και  το  σχολείο,  και 
προβληματισμούς σχετικά με την τακτική, τη μαθητεία, την ανατροφή, το καθεστώς των κοινωνιών. Από την 
πλευρά των πληθυσμιακών ρυθμίσεων έχουμε τη δημογραφία,  το ισοζύγιο πλουτοπαραγωγικών πηγών και 

42 Ιστορία της σεξουαλικότητας 1, Η δίψα της γνώσης, σελ. 110.
43 Ιστορία της σεξουαλικότητας 1, Η δίψα της γνώσης, σελ. 111.
44 Ιστορία της σεξουαλικότητας 1, Η δίψα της γνώσης, σελ. 112.
45 Ιστορία της σεξουαλικότητας 1, Η δίψα της γνώσης, σελ. 167.
46 Ιστορία της σεξουαλικότητας 1, Η δίψα της γνώσης, σελ. 169.
47 Ιστορία της σεξουαλικότητας 1, Η δίψα της γνώσης, σελ. 170-171.
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κατοίκων, την καταγραφή σε πίνακες του πλούτου και της κυκλοφορίας του, των ανθρώπινων ζωών και της 
πιθανής διάρκειάς τους. 

Η  βιοεξουσία υπήρξε στοιχείο απαραίτητο για την ανάπτυξη του  καπιταλισμού: ελεγχόμενη είσοδος των 
σωμάτων  στον  παραγωγικό  μηχανισμό,  προσαρμογή  των  πληθυσμιακών  φαινομένων  στις  οικονομικές 
διαδικασίες, επαύξηση των δυνάμεων και των ικανοτήτων, ευχρηστία, υπακοή. Παράλληλα με την ανάπτυξη 
των μεγάλων μηχανισμών του Κράτους (ως θεσμών εξουσίας), η ανατομο- και βιο-πολιτική (ως  τεχνικές της 
εξουσίας), είναι παρούσες σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα (οικογένεια,  στρατός, σχολείο, αστυνομία,  ατομική 
ιατρική, διοίκηση κλπ.), ενώ συγχρόνως δρουν και στο επίπεδο των οικονομικών διαδικασιών. Δρουν επίσης 
και σαν παράγοντες κοινωνικής ‘διάκρισης’ εξασφαλίζοντας σχέσεις κυριαρχίας και εκδηλώσεις ηγεμονίας. Η 
προσαρμογή,  γράφει  ο  Foucault,  της  «συσσώρευσης  των  ανθρώπων  στη  συσσώρευση  του  κεφαλαίου,  η  
συνάρθρωση της  ανάπτυξης των ανθρώπινων ομάδων με  την επέκταση των παραγωγικών δυνάμεων και  τη  
διαφορική κατανομή του κέρδους, έγιναν δυνατά, ως ένα βαθμό, χάρη στην άσκηση της βιοεξουσίας»48: επένδυση 
του ζωντανού σώματος, αξιοποίηση και διανεμητική διαχείριση των δυνάμεων του. 

Η  «βιοπολιτική»  «κάνει  την  εξουσία-γνώση  όργανο  μεταμόρφωσης  της  ανθρώπινης  ζωής  ‘  τούτο  δεν  
σημαίνει ότι η ζωή ενσωματώθηκε ολοκληρωτικά μέσα σε τεχνικές που την εξουσιάζουν και την διευθύνουν ‘  
τους ξεγλιστράει συνέχεια». Το «κατώφλι της βιολογικής νεωτερικότητας» τοποθετείται στη «στιγμή όπου το  
είδος  υπεισέρχεται  ως  ζητούμενο  μέσα  στις  ίδιες  τις  πολιτικές  στρατηγικές.  Για  χιλιετηρίδες,  ο  άνθρωπος  
παρέμεινε αυτό που ήταν για τον Αριστοτέλη: ένα “ζώον”, που ήταν και “πολιτικόν” ‘ ο νεότερος άνθρωπος  
είναι  ένα ζώο που στην πολιτική του η ζωή του ως έμβιου όντος γίνεται  συζητήσιμη».49 Καινούριος  τρόπος 
συσχετισμού της ιστορίας και της ζωής: η διττή θέση της ζωής, την κάνει να βρίσκεται «ταυτόχρονα έξω από 
την ιστορία, σαν βιολογικός της περίγυρος, και μέσα στην ανθρώπινη ιστορικότητα, που διαποτίζεται από τις  
τεχνικές της γνώσης και της εξουσίας».50  

Άλλη συνέπεια της ανάπτυξης της  βιοεξουσίας:  αύξουσα σπουδαιότητα της λειτουργίας του  κανόνα εις 
βάρος του δικαιικού συστήματος, του νόμου: ο νόμος δεν μπορεί  παρά να είναι οπλισμένος ‘ αλλά μια εξουσία  
που έχει για έργο της τη μέριμνα για τη ζωή, χρειάζεται μηχανισμούς συνεχείς, ρυθμιστικούς και διορθωτικούς: 
χαρακτηρίζει, μετράει, εκτιμάει, ιεραρχεί. 

«Μια  ομαλοποιητική κοινωνία είναι το ιστορικό αποτέλεσμα μιας τεχνολογίας της εξουσίας που έχει σαν  
επίκεντρο  τη  ζωή».  Ενάντια  σ’  αυτή  την  ομαλοποιητική  εξουσία,  οι  δυνάμεις  που  της  αντιστέκονται 
στηρίχθηκαν ακριβώς πάνω σε αυτό που εκείνη περιβάλλει – πάνω δηλαδή στη ζωή και στον άνθρωπο ως 
έμβιο  ον:  εκείνο  που  διεκδικούν  «είναι  η  ζωή,  νοούμενη  ως  θεμελιακές  ανάγκες,  συγκεκριμένη  ουσία  του  
ανθρώπου, ολοκλήρωση των δυνατοτήτων του, πληρότητα του δυνατού». 51 Η ζωή, πολύ περισσότερο από το 
δίκαιο, μετατρέπεται σε πολιτικό αντικείμενο, σε επίδικο μιας πάλης πραγματικής: το «δικαίωμα» στη ζωή, στο 
σώμα, στην υγεία, στην ευτυχία, στην ικανοποίηση των αναγκών, το «δικαίωμα» πέρα από κάθε καταπίεση ή 
«αλλοτρίωση», «να ξαναβρείς αυτό που είσαι και αυτό που μπορείς να είσαι,  αυτό το “δικαίωμα”, το τόσο  
ακατανόητο  για  το  κλασικό  δικαιικό  σύστημα,  ήταν  η  πολιτική  απάντηση  σε  όλες  ετούτες  τις  καινούριες  
διαδικασίες της εξουσίας, που κι αυτές άλλωστε είναι άσχετες προς το παραδοσιακό δίκαιο της κυριαρχίας».52

48 Ιστορία της σεξουαλικότητας 1, Η δίψα της γνώσης, σελ. 173
49 Ιστορία της σεξουαλικότητας 1, Η δίψα της γνώσης, σελ. 175.
50 Ιστορία της σεξουαλικότητας 1, Η δίψα της γνώσης, σελ. 176.
51 Ιστορία της σεξουαλικότητας 1, Η δίψα της γνώσης, σελ. 177.
52 Ιστορία της σεξουαλικότητας 1, Η δίψα της γνώσης, σελ. 178. 
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